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Gepubliceerd op 24  juni 2021 

PUNT I OPENBARE ZITTING 

Ingevolge de verhindering wegens medische redenen van de heer Geert Asman tot en met 
31 december 2021 dient in zijn vervanging te worden voorzien teneinde de continuïteit van de 

bestuursorganen te verzekeren. Op verzoek van het college van burgemeester en schepenen werd 

de raad bijgevolg bij hoogdringendheid bijeengeroepen. 

In uitvoering van het burgemeestersbesluit van 9 juni 2021 wordt de vergadering van de 

gemeenteraad van heden via een videoconferentie gehouden. De vergadering is via livestream 
(een link op de gemeentelijke webstek) te volgen voor pers en publiek, zodat de openbaarheid 

ervan verzekerd is.  

PUNT 01 – BEKRACHTIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 9 JUNI 2021 
HOUDENDE DIGITALE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD EN DE RAAD VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 14 JUNI 2021 VIA VIDEOCONFERENTIE  

Enig artikel: - De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 9 juni 2021 
houdende digitale vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op 

14 juni 2021 via videoconferentie. 

PUNT 02 – AKTENAME VAN DE VERHINDERING VAN SCHEPEN GEERT ASMAN WEGENS 

MEDISCHE REDENEN 

Enig artikel: - Akte te nemen van de verhindering wegens medische redenen van schepen Asman 
tot en met 31 december 2021 en zijn vraag om gedurende die periode vervangen te worden.  

PUNT 03 – BESLISSING TOT INVULLEN VAN HET OPENGEVALLEN SCHEPENMANDAAT VAN DE 
HEER GEERT ASMAN WEGENS VERHINDERING OM MEDISCHE REDENEN  

Artikel 1: - De gemeenteraad beslist tot het invullen van het opengevallen schepenmandaat en 
aldus tegemoet te komen aan de vraag van dhr. Geert Asman om gedurende zijn verhindering 
wegens medische redenen vervangen te worden als schepen.  

Artikel 2: - Ingevolge de beslissing genomen in artikel 1 dient binnen de twee maanden overgegaan 

te worden tot verkiezing van een nieuwe schepen. De nieuwe schepen wordt verkozen op basis van 

een akte van voordracht van de kandidaat-schepen, ondertekend door meer dan de helft van de 

verkozen gemeenteraadsleden. 

PUNT 04 – VERKIEZING VAN DIRK GOEMAERE ALS NIEUWE SCHEPEN DIE GEERT ASMAN, 
VERHINDERD WEGENS MEDISCHE REDENEN, TIJDELIJK ZAL VERVANGEN  

Artikel 1: - Akte te nemen van de ontvankelijke akte van voordracht van één kandidaat-schepen om 
de verhinderde eerste schepen tijdelijk te vervangen zoals vermeld in artikel 49 van het decreet 
over het lokaal bestuur werd, met name voor Dirk Goemaere, die tevens melding maakt van de 

einddatum van het schepenmandaat op 31 december 2021. 

Artikel 2: - De voorgedragen kandidaat-schepen verkozen te verklaren en akte te nemen van zijn 
eedaflegging in handen van de burgemeester. De heer Dirk Goemaere, nieuw verkozen schepen, 



zal aldus de heer Geert Asman, verhinderde schepen, tijdelijk vervangen tot en met 31 december 

2021, waarna de periode van verhindering ophoudt en de heer Geert Asman opnieuw zijn mandaat 
als schepen zal opnemen. 

Artikel 3: - Uit de akte van voordracht zoals vermeld in artikel 1 kan worden vastgesteld dat de 

nieuw verkozen schepen de rang niet inneemt van de te vervangen schepen Geert Asman 

waardoor de rangorde van de schepenen tijdelijk als volgt wijzigt: 

MANDAAT NAAM SCHEPEN EINDDATUM NAAM OPVOLGER(S) 

Eerste schepen DELLAERT Isabel Geen Geen 

Tweede schepen VAN WAESBERGHE Luc Geen Geen 

Derde schepen DE VUYST Steven Geen Geen 

Vierde schepen GOEMAERE Dirk 31.12.2021 Geen 

Artikel 4: - Ingevolge artikel 79 van het decreet over het lokaal bestuur is de heer Dirk Goemaere, 
nieuwe schepen, van rechtswege lid van het vast bureau en geldt zijn eedaflegging zoals voorzien 
in artikel 44 van voormeld decreet ook als eedaflegging als lid van het vast bureau. 

PUNT 05 – AKTENAME VERVROEGDE BEËINDIGING MANDAAT DIRK GOEMAERE ALS 

VOORZITTER VAN DE GEMEENTERAAD EN VERVROEGD OPNEMEN VAN MANDAAT VAN 

VOORZITTER VAN DE GEMEENTERAAD DOOR LUCIEN VAN DE VELDE 

Artikel 1: - Akte te nemen van het feit dat de heer Dirk Goemaere vervroegd zijn mandaat als 
voorzitter van de gemeenteraad wenst te beëindigen.  

Artikel 2: - Akte te nemen van het feit dat de eerstvolgende opvolger, zijnde de heer Lucien Van de 
Velde, het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad per onmiddellijke ingang opneemt en dit 

voor de resterende duurtijd van het mandaat.  

Artikel 3: - Ingevolge de bepalingen van het decreet lokaal bestuur is de heer Lucien Van de Velde 

gezien zijn aanstelling als voorzitter van de gemeenteraad ook van rechtswege voorzitter van de 

raad voor maatschappelijk welzijn.  


